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المحاضرة السابعة



االتجاه الثاني

في الفكر السياسي العربي اإلسالمي

الفقهيالسياسي الفكري تجاهاال

 منمجاًا  لماوردي  ا.1



ال   :حياته:موَّ

هج اإلمام مبج الحسن علي بن محمد بن حبيب 

عالم وسياسي , هـ(450-364)الماَوْردي البصري  

ولي القضاء , بارز في الخالفة العباسية وسفيرها

الحلم وصف ب, لُق ِّب بأقضى القضاة, كثر من مدينةبأ

.والجقار واألدب



:وكتاباتهعلمه:ثانيا  

ثمصجليفقيهفهجمجسجعي رمحد ِّ رمف,ومرب   شاعرمفس ِّ ك ِّ

,كتابا  عشرالخمسةتجاوزتالبارزةمؤلفاته,سياسيو

,الملجكنصيحة,الدينيةوالجالياتالسلطانيةاألحكام:مبرزها

,الملكوسياسةالملكمخالقفيالظفروتعجيلالنظروتسهيل

الدنياومدب,الجزيرمدبموالملكوسياسةالجزارةقجانين

,للناسشاملةسياسةلرسمخبرتهفيهوضعالذيوالدين

,األسساًتماعيةالسلطةرمىحينمااالًتماععلماءسبق

فاإلنسانالسياسي،الفعلمركانمهماالًتماعيواألساس

يحتاجوالمجتمع,والتعاوناالًتماعيحتاج,بطبعهمدني

.وتعقيدهالمجتمعحجمبحسب,مؤسساتهوتدير,تنظ مه,سلطة



:سس المجتمع السياسية واالًتماعيةمُ : ثالثا  

وضع ستة مسس للحياة االًتماعية 

: المثلى تصلح بها الدنيا، وتنتظم ممجرها
.ديٌن متَّبع.1

.سلطان قاهر.2

.عدل شامل.3

.عامممن.4

صب دائم.5 .خِّ

.ممٌل فسيح.6



الدين رمسها األقجى في إصالح الحياة واستقامتها .1

فهج يصرف النفجس عن , وانتظامها وسالمتها

فالدين ضابط فردي ومجتمعي، , ويراقبها, شهجاتها

.يجحد المجتمع

تتألف برهبته األهجاء والقلجب , السلطان القاهر.2

المتفرقة، ويلتقي الناس بطاعته واالحتكام إليه، فهج 

.عامل تجحيد واًتماع

ُر البالد, العدل الشامل.3 ي األمجال ويك, يُعَم ِّ ثر معه وينم ِّ

,  والظلم يفسد الضمائر, ويأمن به السلطان, النسل

.وتزول به الدول



وتنبعث فيه , تطمئن به النفجس: األمن العام.4

ويأنس به الضعيف، , ويسكن فيه البريء, الهمم

, وانعدام األمن يصرف المجاطنين عن مصالحهم

.ويكب ِّل حركتهم ونشاطهم

فهج عماد حياة "اقتصاد قجي":خصب دائم.5

.الناس وال يستقيم بدونه عيش وال دين

واالدخار , ممل فسيح يدعم العمل لألًيال القادمة.6

.على مستجى األسرة والمجتمع, لهم



:ومهامه, صفات اإلمام: رابعا  

: سياسة الملكرئيسة تندرج تحتها مهام  يحدد مربع قجاعد.1

.عمارة البلدان.م

.حراسة الرعية.ب

.تدبير الجند.ت

.وتقدير األمجال.ث

ياتها , وزارات( في عصرنا)وتقجم بتلكم المهام   بمسمَّ

مو اإلنشاء , تقابلها وزارة اإلسكان: فعمارة البلدان, المعاصرة

:  والتخطيط الحضري؛ وحراسة الرعية, والبلديات, والتعمير

:  وحتى الخارًية؛ والجند, واألًهزة األمنية, والعدل, الداخلية

,  والتجارة, وزارة المالية: زارة الدفاع؛ وتقدير األمجال

فتضم  ...وًزء من نشاط وزارة التخطيط, والشؤون االًتماعية

.القجاعد األربعة كلَّ نشاطات الجزارات



إحسان تعينهم على, للملجكائحوقد م الماوردي نص. 2

األربعة؛ وتندرُج في تلكم القجاعدمدائهم في إطار

خليفة  كاَن مو , بمعناه الجاسع, واًبات يباشرها الملك

: ملكا ؛ ومبرزها

.  العدل.ب.                    اإلصالح. م

.تقجى هللا.ث.            رياضة النفس.ت

.القناعة.ح.مجالسة العلماء.ج

,تخي ر المساعدين.د.اختيار السياسة األمثل.خ

.وتهذيبهم

.وتفق د محجال رعيته.ا



:ومًملها الماوردي  في:شروط اإلمامة. 3

, (العلم), («االستقامة«بمعناها الجاسع ميالعدالة)

صجاب ), (سالمة األعضاء), (سالمة الحجاس)

.(القرشيالنسب), (والنجدةالشجاعة), (الرمي

:في حالين, مكَّد الماوردي إمكانية تغيير الملك.4

.ًرح في عدالته.م

.نقص في بدنه.ب



:طريقة اختيار اإلمام: خامسا  

:حدد الماوردي طريقتين الختيار اإلمام.1

.العهد من اإلمام السابق. م

.والعقداختيار مهل الحل. ب

: شروط مهل الحل والعقد. 2

.  العدالة. م

. العلم. ب

.الرمي والحكمة. ت


